
NOL. Tålamodet har 
börjat sina hos perso-
nalen på Änggårdens 
förskola.

De är trötta på att 
varje måndagsmorgon 
behöva plocka upp 
fimpar, snus, ölburkar 
och pizzakartonger.

– Inte nog med det. 
Alltför ofta sker det 
skadegörelse i form av 
klotter och liknande, 
säger Lisbeth Magnus-
son till lokaltidningen.

Lisbeth Magnusson var med 
och startade upp verksamhe-
ten på Änggårdens försko-
la 1991. Aldrig tidigare har 
hon upplevt en sådan omfat-
tande nedskräpning och ska-
degörelse som nu.

– Det har blivit ett bekym-
mer under det senaste året. Vi 
har en fantastisk fin utegård, 
men tyvärr får vi inte ha våra 
saker ifred. Ungdomar som 
sitter här på kvällar och fram-
förallt helger åsamkar skador 
på såväl fastigheten som på 
våra möbler, suckar Lisbeth 
Magnusson.

Med hänsyn till barnen 
får personalen börja varje ar-
betsdag med att städa runt 

huset. Cigarettfimpar är ett 
återkommande problem och 
ibland ligger det även krossat 
glas i närheten av sandlådan.

– Vem vet vad ett litet 
barn gör med en fimp eller 
en glasskärva? Det är otro-
ligt ansvarslöst av de perso-
ner som gör så här, säger Lis-
beth Magnusson.

Alebyggen, som äger fast-
igheten, kommer att vidta åt-
gärder i hopp om att få slut 
på skadegörelsen. Extra be-
vakning är att vänta och be-
lysningen på området ska ses 
över.

– Det kan också bli tal om 
särskilda grindlås, så att ung-
domarna inte kan ta sig in på 
utegården med sina mopeder, 
säger Lisbeth Magnusson.

– Vi vore väldigt tacksam-
ma om närboende slänger ett 
öga in till förskolan när de ute 
på sin kvällspromenad. För-
hoppningsvis leder det till att 
ungdomarna känner sig iakt-
tagna och att vi får ett slut på 
det här meningslösa sabota-
get, avslutar Lisbeth Mag-
nusson.
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Störst på färg, tapet, golv och kakel.

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14
WWW.COLORAMA.SE

Nya kulörkollektionen ad.junior från
Alcro innehåller 15 spännande kulörer 
med lite extra energi, alla valda och 

döpta av barn. Kollektionen sträcker sig 
från glada Strutt till dova Tyst  nad och 
finns att titta på i din Coloramabutik. 

Strutt

Tystnad

Tigergrön

Hjärta

Blick

Solis

Is

Blupp-
blupp

Uranus

Groon

Fisk

Tallbarr

Racing

Grekland

Hårdrock

Ny
kulörkollektion

speciellt utvald
av barn.

Besvikelse på Änggårdens förskola:

Barnen och personalen hade önskat att de kunde få ha sitt 
dagis ifred. Tyvärr har Änggårdens förskola blivit ett tillhåll 
för ungdomar på kvällar och helger. Nedskräpning, klotter 
och annan skadegörelse är ett återkommande problem.

PÅ ÄNGGÅDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÖPPETTIDER: VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13
EGEN SERVICEVERKSTAD • ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

3 mycket bra TV-erbjudanden!

SAMSUNG 40” 
FULL-HD LCD med 
inbyggd digital-

mottagare.
Mest prisvärda 

LCD:n!

PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

LE-40A558P3C/XXE
Full-HD, 3 HDMI in, USB-in. 

Hela 30000:1 i kontrast. 
Movie Plus rörelse-
kompensation.
Ord pris: 12.990:-

NU

9.990:-

GRUNDIG
32” HD-klar 

LCD till 
Fantastiskt pris!

GRUNDIG VISION 3 32-3820
HDMI, Dubbla scart, kamera in, 
komponent-video in, bra 
menyer, bra fjärrkontroll. 
Ord pris: 6.990:-

NU

4.990:-

PrissänktPrissänkt

22.000:-.000:-

PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

LG 42LG3000
HD-klar LCD, 3 HDMI in, Hela 30000:1 I 

kontrast. Nytt Lättarbetat 
menysystem!
Ord pris: 10.990:-

LG 42” HD-klar 
LCD tv med inbyggd 
digitalmottagare. NU

7.990:-
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– Sluta upp med förstörelsen!– Sluta upp med förstörelsen!
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